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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
[ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน] 

 
ภาษาไทย          :  บริหารธุรกิจบณัฑติ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management 
 
จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
หลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              36 หน่วยกิต 

    1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3   หน่วยกิต 

    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ 3   หน่วยกิต 

    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 6   หน่วยกิต 

    1.4 กลุ่มวชิาภาษา 24 หน่วยกิต 

          1.4.1 วิชาบังคับภาษา 18  หนว่ยกิต 

          1.4.2 วิชาเลือกภาษา 6  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                              85 หน่วยกิต  

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 27 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต 

   2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางการจดัการโลจิสติกส ์ 7  หน่วยกิต 

   2.4 กลุ่มวิชาเลือก 21 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                              6  หน่วยกิต  
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วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สนองตอบต่อความ

ต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริการ ทุกแขนง ทุกสาขา ความต้องการผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

และโซ่อุปทาน มีอยู่อย่างมาก และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรม  ในขณะที่ การผลิตบุคลากรที่มี

ขีดความสามารถสูง ยังมีอยู่น้อยมาก  งานของโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ 1. การจัดการของระบบภายในโรงงาน เริ่มต้นจาก 

การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การเก็บรักษา การเคลื่อนย้าย  การส่งมอบและจัดส่งสินค้า  และระบบสารสนเทศ  2. 

การกระจายสินค้า  การบริหารศูนย์กระจายสินค้า  การขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่รวมถึงการขนส่งทางบก พาณิชย์

นาวี และการขนส่งทางอากาส และยังรวมถึง 3.ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เช่น การวางผังคลังสินค้า หรือ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อ

การขนส่งต่างๆ   ในขณะเดียวกัน การบริหารโซ่อุปทาน ก็เป็นระบบท่ีท าให้เกิดการเช่ือมโยงธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพโดยมวลรวม 

ที่จะท าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่ความสามารถทั้งด้านทฤษฏีและปฎิบัติในการบริหาร

จัดการโครงการทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการครบวงจร โดยเน้นกระบวนการบูรณาการในการพัฒนาเทคนิค

ทางด้านโลจิสติกส์ต่างๆ ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพ สนับสนุนการด าเนินงานท้ังในส่วนท่ีเป็นการสนับสนุนการผลิต และสนับสนุนกิจกรรม

ทางด้านการตลาดและทักษะการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถวิเคราะห์ระบบและกระบวนการและการ

จัดสรรทรัพยากร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม การติดตามผล รายงานผล จนกระทั่งสามารถค านวน

จ านวนและประเมินค่าใช้จ่ายและยังมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics service provider)  

เช่นการบริหารศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งมอบความพีงพอใจ

ให้กับลูกค้า ทั้งทางด้านสินค้าและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลาและปลอดภัย 

นักศึกษายังจะได้ทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นท่ีใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งด้านการพูด การอ่านและการเขียนใน

ระดับที่ดี แล้วยังมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ ในด้านการจัดการและ        

การบริหารองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด กฎหมายทางธุรกิจ การจัดการสินค้าน าเข้าและส่งออก รวมทั้งสามารถ

เข้าใจและประยุกต์ระบบงานแบบญี่ปุ่นที่เป็นจุดแข็งไปใช้ในองค์กรต่างๆ ที่สังกัดได้  ดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรนี้จึงเป็น          

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรม เข้ากับ การจัดการทางธุรกิจของโลจิสติกส์ที่หลากหลาย 
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จุดเด่นของหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีเนื้อหาและองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติในสถาน

ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจริงในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ โดยมีแนวคิดในการสร้างหลักสูตร

เป็น 3 ส่วน คือ   

                              1) ทักษะพื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

                  2) การวางแผนและวิเคราะห์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

                  3) เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2. หลักสูตรมีการบูรณาการด้านการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่มีสมรรถนะการน าความรู้ในสาขาไป 

ประยุกต์ใช้ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการสไตลญ์ี่ปุ่นแบบ Monodzukuri ด้วยการจัดการเรียนการสอน LM Addicted Projects

ตลอดทั้ง 4 ช้ันปี จนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศท้ังภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 

3. มีโอกาสในการขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านโลจิสติกส์ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

4. มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ หรือการทัศนศึกษาดูงาน

ระหว่างประเทศ 

โอกาสหลังส าเร็จการศึกษา 

1. ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ  ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์     

ฝ่ายการขนส่ง 

2. ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน  วัตถุดิบ การผลิตหรือการกระจายสินค้า     

นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analyst,  Material Planner, Operations Analyst,  Procurement Manager, Supply 

Chain Analyst, Business Process Analyst, Operations Manager 

3. รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ            

กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   

4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น น าเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทาง

อากาศ 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเรียนได้ 

1. ท างานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 6 เดือนขึน้ไป  

      (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเปน็พิเศษ)  

2. มีใบรบัรองการผ่านประสบการณ์การท างานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครฐับาลหรอืเอกชน 

3. ส าเรจ็การศกึษาระดับอนุปรญิญา (ปวส.) 
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รูปแบบการศึกษา  

1. เรียนแบบครบทุกรายวิชาเทียบโอนภายในระยะเวลา 2 ปีจะได้รับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยถือเป็น

นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 

2. สามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ทางหลักสูตรออกแบบไว้ได้ สัปดาห์ละ 1 วัน (เฉพาะวันอาทิตย์) 

3. ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารทางการศึกษา เพื่อเทียบโอนรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และผ่านการสัมภาษณ์โดยอาจารย์      

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. การฝึกอบรมและสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆที่อบรมโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. หรือสถาบัน

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวสามารถน ามาขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 

5. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทวิชาบรรยาย (Lecture) เป็นการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น โดยใช้รูปแบบ Monozukuri’s Active and Outcome-based Learning 

5. รูปแบบการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาประเภทประเภทวิชาปฏิบัติการ (Practical) ศึกษา ณ สถานประกอบการ/

องค์กรที่ท างาน โดยใช้รูปแบบ Problem and Project-based Learning ภายใต้การดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (Project 

Advisors) 

6. การเรียนการสอนเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างในห้องเรียน หรือ การเรียนทางไกลระบบ MOOC หรือ ในสถาน

ประกอบการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ระยะเวลาการศึกษา   เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา  8.00- 18.00 น.   
                (ระยะช่ัวโมงการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหลักสูตร) 
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รายวิชาพื้นฐานที่สามารถเทียบโอนได้เบื้องต้น  

รายวชิาทีส่ามารถเทยีบโอนได ้

กรณนีศ.จบ ปวส. สาขาอื่น 

หมวดวิชา ล าดบั รหสัวิชา ช่ือวิชา นก. 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์  HUM-130 มเีงนิไว ้ใชเ้งนิเป็น 3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์  SOC-136 กนิดอียู่ด ี 3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาบงัคบัภาษา  ENL-111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2 (2-0-4) 

  ENL-112 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 2 (2-0-4) 

กลุ่มวชิาพืน้ฐาน  BUS-101 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 3 (3-0-6) 

  BUS-103 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 

  BUS-105 การจดัการองคก์ารและทรพัยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาฝึกปฏบิตัทิางการจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน IMA-491 เตรยีมสหกจิศกึษา 1 (1-0-2) 

  IMA-492 สหกจิศกึษา 6 (0-40-10) 

กลุ่มวชิาเลอืก  IMA-315 ระเบยีบวธิวีจิยั 3 (3-0-6) 

  SCM-418 Logistics Professional Skills Development Project 6 (0-40-10) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี  BUS-112 ความรูเ้บือ้งตน้การเป็นผูป้ระกอบการ 3 (3-0-6) 

  THA-111 ไทยสือ่สารอย่างมศีลิป์ 3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้ 41 
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รายวิชาพื้นฐานที่สามารถเทียบโอนได้เบื้องต้น 

รายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนได้ 

กรณีนศ.จบ ปวส. LM 

หมวดวิชา ล าดบั รหสัวิชา ช่ือวิชา นก. 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์  HUM-130 มเีงนิไว ้ใชเ้งนิเป็น 3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์  SOC-136 กนิดอียู่ด ี 3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์  MSC-111 คณติศาสตรแ์ละการประยุกต ์ 3 (3-0-6) 

  MSC-113 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเชงิอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาบงัคบัภาษา  ENL-111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2 (2-0-4) 

  ENL-112 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 2 (2-0-4) 

กลุ่มวชิาพืน้ฐาน  BUS-101 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 3 (3-0-6) 

  BUS-103 หลกัการตลาด 3 (3-0-6) 

  BUS-105 การจดัการองคก์ารและทรพัยากรมนุษย ์ 3 (3-0-6) 

  BUS-208 กฏหมายธุรกจิและกฎหมายโลจสิตกิส ์ 3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาบงัคบั  SCM-101 การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทานเบือ้งตน้ 3 (3-0-6) 

  SCM-202 การจดัการการขนส่งและการกระจายสนิคา้ 3 (3-0-6) 

  SCM-302 การจดัการคลงัสนิคา้ 3 (3-0-6) 

กลุ่มวชิาฝึกปฏบิตัทิางการจดัการโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน IMA-491 เตรยีมสหกจิศกึษา 1 (1-0-2) 

  IMA-492 สหกจิศกึษา 6 (0-40-10) 

กลุ่มวชิาเลอืก  IMA-204 การจดัการสนิคา้คงคลงั 3 (3-0-6) 

  IMA-315 ระเบยีบวธิวีจิยั 3 (3-0-6) 

  SCM-307 การจดัการกจิการพาณชิยน์าว ี 3 (3-0-6) 

  SCM-418 Logistics Professional Skills Development Project 6 (0-40-10) 

หมวดวชิาเลอืกเสร ี  BUS-112 ความรูเ้บือ้งตน้การเป็นผูป้ระกอบการ 3 (3-0-6) 

  THA-111 ไทยสือ่สารอย่างมศีลิป์ 3 (3-0-6) 

รวมหน่วยกิตท่ีเทียบโอนได้    65 

 

 

 

 



 7 

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)   
[แบบท่ี 1 คนที่ไม่ได้จบสาขา Logistics] 

         

รหสัวิชา ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

JPN-101 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 1 3 (3-0-6) JPN-102 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 2 3 (3-0-6) JPN-201 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 3 3 (3-0-6) 

SCM-101  การจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่
อุปทานเบือ้งตน้ 

3 (3-0-6) BUS-208  กฏหมายธุรกจิ และ กฎหมายโลจสิตกิส ์ 3 (3-0-6) BUS-211  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การ
ตดัสนิใจ 

3 (2-3-6) 

SCM-202  การจดัการการขนส่งและการ
กระจายสนิคา้ 

3 (3-0-6) SCM-203  การวเิคราะหก์ระบวนการธุรกจิและโลจิ
สตกิส ์

3 (3-0-6) SCM-301 เทคโนโลยดีา้นโลจสิตกิส ์และการ
ใชเ้ครือ่งทุ่นแรงในงานขนถ่ายวสัดุ 

3 (3-0-6) 

BUS-104 การจดัการปฏบิตักิาร 3 (3-0-6) SCM-302 การจดัการคลงัสนิคา้ 3 (3-0-6) BUS-105 การจดัการองคก์ารและทรพัยากร
มนุษย ์

เทยีบโอน 

BUS-111 การบญัช ีและการเงนิธุรกจิ
เบือ้งตน้ 

3 (3-0-6) SCM-304 การวดัผลการปฏบิตังิานทางโลจสิตกิส์ 3 (3-0-6) 
   

BUS-101 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ เทยีบโอน BUS-103 หลกัการตลาด เทยีบโอน    

รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 9 
         

         

รหสัวิชา ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

SCM-401 การจดัการตน้ทุนทางโลจสิตกิส์
และโซ่อุปทาน 

3 (3-0-6) SCM-311 การจดัการความปลอดภยัในโลจสิตกิส์ 3 (3-0-6) XXX-XXX วชิาเลอืกภาษา 2 3 (3-0-6) 

SCM-312 การจดัการโลจสิตกิสแ์บบญีปุ่่ น 3 (3-0-6) XXX-XXX วชิาเลอืกภาษา 1 3 (3-0-6) XXX-XXX วชิาเลอืกสงัคม เทยีบโอน 

SCM-403  การจดัการเชงิกลยุทธท์างโลจิ
สตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 

3 (3-0-6) SCM-303 การจดัหาและจดัซื้อในโซ่อุปทาน 3 (3-0-6) ENL-112 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เทยีบโอน 

SCM-408 การวางแผนและควบคุมโลจสิตกิส์
ฯ 

3 (3-0-6) SCM-306 การวางผงัโรงงานและสิง่อ านวยความ
สะดวกส าหรบัการจดัการโลจสิตกิส์  

3 (3-0-6) BUS-107 สถติธิุรกจิ สอบเทยีบ 

SCM-409 ปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรบัการจดัการโลจสิตกิส ์

3 (3-0-6) XXX-XXX วชิาเลอืกมนุษย ์ เทยีบโอน BUS-210 ระบบสารสนเทศเพือ่การตดัสนิใจ
ส าหรบัการจดัการอุตสาหกรรม 

สอบเทยีบ 

ENL-111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร เทยีบโอน XXX-XXX วชิาเลอืกเสร ี1 เทยีบโอน ENL-211 ภาษาองักฤษเพือ่การท างาน สอบเทยีบ 

  15   12   3 
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รหสัวิชา ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

MSC-111 คณติศาสตรแ์ละการประยุกต ์ สอบเทยีบ IMA-491 เตรยีมสหกจิศกึษา  เทยีบโอน    

MSC-113 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเชงิ
อุตสาหกรรม 

สอบเทยีบ IMA-492 สหกจิศกึษา เทยีบโอน    

ENL-212 เตรยีมพรอ้มสอบ TOEIC สอบเทยีบ       

SCM-418 Logistics Professional Skills 
Development Project 

เทยีบโอน
ประสบการณ์ 

      

XXX-XXX วชิาเลอืกเสร ี2 เทยีบโอน       

   
      

รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  
      รวมหน่วยกิตทัง้หลกัสตูร 69 
    เทยีบโอน 41    

    สอบเทยีบ 17    

    ลงทะเบยีนเรยีน 69    

     127    
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แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)   
[ แบบท่ี 2 จบสาขาโลจิสติกส์ ] 

รหสัวิชา ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

JPN-101 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 1 3 (3-0-6) JPN-102 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 2 3 (3-0-6) JPN-201 ภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 3 3 (3-0-6) 

BUS-104 การจดัการปฏบิตักิาร 
3 (3-0-6) BUS-211  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพือ่การตดัสนิใจ 3 (3-0-6) SCM-403  

การจดัการเชงิกลยุทธ์
ทางโลจสิตกิสแ์ละโซ่
อุปทาน 

3 (3-0-6) 

BUS-111 การบญัช ีและการเงนิธุรกจิเบือ้งตน้ 
3 (3-0-6) SCM-312 การจดัการโลจสิตกิสแ์บบญีปุ่่ น 3 (3-0-6) SCM-408 

การวางแผนและ
ควบคุมโลจสิตกิสฯ์ 

3 (3-0-6) 

SCM-203  
การวเิคราะหก์ระบวนการธุรกจิ
และโลจสิตกิส ์

3 (3-0-6) 
SCM-303 การจดัหาและจดัซื้อในโซ่อุปทาน 

3 (3-0-6) BUS-101 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ เทยีบโอน 

SCM-301 
เทคโนโลยดีา้นโลจสิตกิส ์และการใช้
เครือ่งทุ่นแรงในงานขนถ่ายวสัด ุ

3 (3-0-6) XXX-XXX วชิาเลอืกภาษา 1 3 (3-0-6) BUS-208  
กฏหมายธุรกจิ และ 
กฎหมายโลจสิตกิส ์

เทยีบโอน 

รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 15 รวมหน่วยกิต 9 

         

         

รหสัวิชา ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

SCM-409 
ปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรบัการจดัการโลจสิตกิส ์

3 (3-0-6) XXX-XXX เลอืกสาขา 2 เทยีบโอน BUS-107 
สถติธิุรกจิ สอบเทยีบ 

SCM-304 
การวดัผลการปฏบิตังิานทางโลจี
สตกิส ์

3(3-0-6) XXX-XXX วชิาเลอืกเสร ี2 เทยีบโอน 
ENL-212 เตรยีมพรอ้มสอบ TOEIC สอบเทยีบ 

SCM-306 
การวางผงัโรงงานและสิง่อ านวย
ความสะดวกส าหรบัการจดัการโลจิ
สตกิส ์ 

3 (3-0-6) BUS-105 การจดัการองคก์ารและทรพัยากรมนุษย ์ เทยีบโอน 
BUS-210 

ระบบสารสนเทศเพือ่การ
ตดัสนิใจส าหรบัการ
จดัการอุตสาหกรรม สอบเทยีบ 

XXX-XXX วชิาเลอืกภาษา 2 3 (3-0-6) SCM-418 Logistics Professional Skills Development Project 
เทยีบโอน
ประสบการณ์ ENL-211 

ภาษาองักฤษเพือ่การ
ท างาน สอบเทยีบ 

XXX-XXX เลอืกสาขา 1 เทยีบโอน XXX-XXX วชิาเลอืกสงัคม เทยีบโอน XXX-XXX วชิาเลอืกเสร ี1 เทยีบโอน 

BUS-103 หลกัการตลาด เทยีบโอน ENL-112 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ เทยีบโอน 
ENL-111 

ภาษาองักฤษเพือ่การ
สือ่สาร 

เทยีบโอน 

รวมหน่วยกิต 12 รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  
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รหสัวิชา ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต รหสัวิชา ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 หน่วยกิต 

IMA-491 เตรยีมสหกจิศกึษา  เทยีบโอน       

IMA-492 สหกจิศกึษา เทยีบโอน       

MSC-111 คณติศาสตรแ์ละการประยุกต ์ เทยีบโอน       

MSC-113 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเชงิอุตสาหกรรม เทยีบโอน       

XXX-XXX วชิาเลอืกมนุษย ์ เทยีบโอน       

         

รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  รวมหน่วยกิต  

      รวมหน่วยกิตทัง้หลกัสตูร 51 

    เทยีบโอน 65    

    สอบเทยีบ 11    

    ลงทะเบยีนเรยีน 51    

     127    

 
 
 



 

 
 

11 

 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 127 หน่วยกิต  
(ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 

(ประเภทนักศึกษาที่จบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาโลจีสติสก์ เรียน 51 นก.) 

 
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) 127 หน่วยกิต 

(ภาคพิเศษส าหรับเทียบโอนประสบการณ์การท างาน) 
(ประเภทนักศึกษาที่จบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอื่นๆ เรียน 69 นก.) 

 

 
 
 

 


